
MÍDIA KIT 2018 
www.netlusa.com.br 



QUEM SOMOS 

NETLUSA 

 

O Portal NETLUSA foi lançado no dia 16/03/2015 com o objetivo de ser uma 

mídia especializada na Associação Portuguesa de Desportos e passar toda e 

qualquer tipo de informação sobre o clube ao torcedor rubro-verde. 

 

O site conta com uma equipe altamente capacitada, que tem a missão de 

deixar os lusitanos por dentro de tudo que rola nos bastidores do Canindé. 

 

Além das notícias do dia a dia, o portal tem como foco as informações 

exclusivas, entrevistas com personagens rubro-verdes e matérias especiais. 

 

O NETLUSA se consolidou como uma fonte de notícias do torcedor da 

Portuguesa e a cada dia cresce mais. 



REDES SOCIAIS 

FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER 

 

A interatividade com os torcedores, através das redes sociais, 

também é uma das prioridades do NETLUSA. 

 

A ideia é, além de postar o conteúdo do portal, interagir com a 

torcida e fortalecer a sua relação com parceiros e patrocinadores 

através de promoções e sorteios. 

13 mil curtidas 
/netlusa 

700 Seguidores 
@netlusa 

 

900 Seguidores 
/netlusa 



ESTATÍSTICAS DE ACESSO 

NÚMEROS DE NOVEMBRO/2017 

Fonte: Google Analytics 

Só no mês de novembro de 2017, o 

NETLUSA recebeu 90.744 visitas em seu 

portal. Para se ter uma ideia, isso 

representa quase 5x a capacidade 

oficial total do Estádio Doutor Oswaldo 

Teixeira Duarte, o Canindé. 



PERFIL DOS LEITORES 

MÉDIA DE IDADE DOS USUÁRIOS 

Fonte: Google Analytics 



TEMPO REAL 

TRANSMISSÃO DE JOGOS 

O NETLUSA transmite todos os jogos da Portuguesa 

através do tempo real. A narração traz o torcedor da 

arquibancada para expressar exatamente o que 

acontece durante a partida. 



ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE 

Banner no topo 

 

Banner dentro das notícias 

 

Banner na lateral 

 

Banner no rodapé 

 

Banner na página de parceiros 

 

Obs.: todos os banners têm tamanho 200 x 100 



COTAS DE 
PATROCÍNIO 



PUBLICIDADE 

Banner no rodapé 

 

Banner na página de parceiros 

 

Promoções e divulgação nas mídias sociais 

  

Valor: R$ 300/mês 

COTA BRONZE 



Banner na lateral 

 

Banner na página de parceiros 

 

Promoções e divulgação nas mídias sociais 

  

Valor: R$ 700/mês 

COTA PRATA 

PUBLICIDADE 



Banner no topo 

 

Banner na página de parceiros 

 

Promoções e divulgação nas mídias sociais 

  

Valor: R$ 1.000/mês 

COTA OURO 

PUBLICIDADE 



Banner dentro das notícias 

 

Banner no topo 

 

Banner na página de parceiros 

 

Logomarca exposta nas camisas do NETLUSA 

 

Promoções e divulgação nas mídias sociais 

  

Valor: R$ 1.500/mês 

COTA PREMIUM 

PUBLICIDADE 
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